ELÄINMYKSELLISTÄ
Oulun varhaiskasvatuksen
kulttuuriteemavuosi 2014-2015
OULUN KAUPUNGINKIRJASTO
Kirjastot ja kirjastoautot palvelevat lapsia,
perheitä, kasvattajia ja opettajia. Lastenkirjastotyöntekijät ovat kirjallisuuden ja lukemisen asiantuntijoita. Heiltä voit kysyä kaunoja tietokirjallisuutta eri aiheista, pyytää lukusuosituksia eri-ikäisille ja saada opastusta
tiedonhaun pulmissa. Lukuvinkkejä saat myös
kirjaston kotisivuilta ja jokakeväisessä Kirjasaari-tapahtumassa. Kakaravaara-tietokannasta löydät esiopetusikäisille sopivaa kirjallisuutta aiheittain. Päiväkodeille ja kouluille
kerätään pyynnöstä erilaisia teemapaketteja.
Omppu-kokoelmasta löytyy aineistoa erilaisille lukijoille. Kirjasto on mukana kummipäiväkotitoiminnassa. Satutunteja järjestetään
päiväkotiryhmille myös pyynnöstä. Kirjastoautot vierailevat kouluilla ja päiväkodeissa.

Kirjastoreitti.fi - kirjaston ja koulun yhteistyösivustolla on runsaasti materiaalia myös
varhaiskasvattajille, mm. eskareiden Lukuhöperö-passi www.kirjastoreitti.fi. Löydät
nämä ja paljon muuta tietoa kirjastosta, satutunneista ja näyttelyistä kotisivuiltamme: www.
ouka.fi/oulu/kirjasto.
Eläinmyksellistä Satujen saarella –satutunnit
pääkirjaston lastenosaston satusopessa 4.9.,
25.9., 23.10. ja 27.11. Päiväkotiryhmiä pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon
puh. 08 558 47342.
Päiväkotien yhteyshenkilö pääkirjastossa:
Katja Kurvinen
p. 08 558 47342
katja.kurvinen@ouka.fi
Alue- ja lähikirjastojen sekä kirjastoautojen
yhteystiedot löytyvät kirjaston kotisivuilta.

OULUN KAUPUNGINTEATTERI
Lastennäytelmä Keinulauta
Keinulauta - ensiaamu oli 29.4. pienellä
näyttämöllä
Jokaisessa lapsessa asuu pieni karhu
Keinulaudan toinen pää on tyhjä. Toisessa istuu
pikkukarhu Pii odottamassa keinukaveria, turhaan. Pii kirjoittaa muistikirjaansa: Keinuminen
ei onnistu, jos toisessa päässä ei istu ketään. Kun
suuri kuusi rysähtää keinulaudalle, Pii sinkoutuu
avaruuteen. Alkaa seikkailu.
Kuun sirppiin tarrautunut Pii kuulee, että kuu ja
aurinko keinuvat aina yhdessä. Seikkailunsa aikana Pii kohtaa monenlaisia olentoja ja huomaa,
että elämässäkin kaikki menee ylös ja alas. On
ikäviä asioita ja on mukavia asioita. Välillä
tuntuu turvalliselta, välillä pelottaa. - Ja että
ystävyys vaatii toisen huomioimista: joskus on
helpompaa pelätä ja pelotella, jottei tarvitsisi
asettua ystävyyden keinulautaan ja joutua hylätyksi.
Jokaisessa lapsessa asuu pieni yksinäinen karhu, joten Piin tarinaan perheen pienimpien on
helppo samaistua.
Keinulauta on palkittu Finlandia Juniorilla
vuonna 2006. Kirjailija Timo Parvelan suosittuja ja luettuja kirjoja ovat myös mm. Ella- sekä
Maukka ja Väykkä –sarjat.
Alkuperäisromaani:
Timo Parvela
Ohjaus:
Mikko Korsulainen

Lavastus ja puvut:
Pirjo Valinen
Rooleissa:
Anneli Niskanen
Aki Pelkonen
Merja Pietilä
Tuula Väänänen
Yli 3 vuotiaille. Lastenliput 8 euroa, ohjaajat
vapaalipulla. Liput myös laskutuksella.
Arkipäiväesitykset:
To 18.9. klo 9.30 ja 11.30
Pe 19.9. klo 10
Ti 23.9. klo 9.30 ja 11.30
Ke 24.9. klo 9.30 ja 11.30
To 25.9. klo 9.30 ja 11.30
Pe 26.9. klo 10
Ke 15.10. klo 9.30 ja 11.30
To 16.10. klo 10
Pe 31.10. klo 10
Pe 7.11. klo 10
Pe 14.11. klo 10
To 27.11. klo 9.30 ja klo 11.30
Pe 5.12. klo 10
Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaalin
uusi ajankohta 19.-24.1. 2015. Ohjelmisto
julkistetaan marraskuussa. Kaikki tervetuloa!

MUSEONÄYTTELYT
AGE OF THE DINOSAUR
Luuppi on Pohjois-Pohjanmaan museon, Oulun taidemuseon ja Tiedekeskus Tietomaan
muodostama yhdeksän käyntikohteen kokonaisuus. Luuppiin kuuluvat myös Yli-Iissä sijaitseva Kierikkikeskus, Turkansaaren ulkomuseo,
Merimiehenkotimuseo Pikisaaressa ja Pateniemen sahan museo. Uusimpana kohteena Luupin
kokonaisuuteen on liitetty Oulunsalon kotiseutumuseo. Luupissa yhdistyvät monipuolisesti historia, kuvataide, luonnontieteet ja tekniikka.
Luupin yhteiset nettisivut löytyvät osoitteessa
www.oulunluuppi.fi.
OULUN TAIDEMUSEO
Sijainti: Kasarmintie 9
Lisätiedot: www.oulunluuppi.fi
Hinta: Oulun taidemuseoon on päiväkotiryhmille vapaa pääsy (HUOM. poikkeuksena
Age of the Dinosaur -näyttely). Opastukset ja
työpajat laskutetaan erillisen hinnaston mukaan. Katso lisätietoa varattavista työpajoista
sekä opastuksista nettisivuiltamme ja ota rohkeasti yhteyttä!
Ilmoitathan vierailustasi etukäteen:
info.taidemuseo@ouka.fi
puh. 044 703 7471
Päiväkotien yhteyshenkilöt:
Outi Dekker | puh. 044 703 7457
outi.dekker@ouka.fi
Laura Lampinen | puh. 044 703 7475
laura.lampinen@ouka.fi

-31.8. ASTI

Miljooniin vuosiin eivät dinosaurukset ole olleet
näin todellisia! Oulun Museo- ja tiedekeskuksen
suuri yhteishanke tuo arvostetun London Natural
History Museumin tuottaman Age of the
Dinosaur –näyttelyn Oulun taidemuseoon.
Näyttely vie kävijät 65 miljoonan vuoden
päähän – dinosaurusten aikaan. Näytteillä on
yli 50 yksittäistä näytekappaletta, liikkuvia
dinosauruksia sekä muita kohteita. Voitte halutessanne tiedustella myös dinosauruksiin liittyvän pajan mahdollisuutta.
HÄNTÄ PYSTYYN! – Terveisin kissat ja
koirat 7.10. – 4.1.2015
Oulun taidemuseon koko alakerran täyttää
kissa- ja koira-aiheinen taide. Esillä on monenlaista nykytaidetta, maalauksia, veistoksia,
grafiikkaa, videoita, valokuvia ja esineteoksia
näistä nelijalkaisista ystävistämme. Mikä on
eläimen paikka ja rooli ja mitä kaikkea katit ja
haukut symboloivat? Ihmisen kesyttämä on aina
jossain määrin ihmisen kuva hyvässä ja pahassa. Lisäksi työpajoja, yleisötilaisuuksia sekä
touhukas, käsinkosketeltava pedapiste Satulatilassa. Sopii pienille ja suurille lemmikkien
ystäville ja kaikille eläinallergisille!
AJANTAJU
-15.1.2015 asti
Esillä on valikoima maalauksia, veistoksia, grafiikkaa ja esineteoksia taidemuseon
kokoelmista. Näyttely on eräänlainen aikamatka ja läpileikkaus sekä taidemuseon historiaan
ja kokoelmahankintoihin että myös kotimaisen
kuvataiteen historiaan. Teoksia on 1750-luvulta nykypäiviin noin sadalta taiteilijalta.

LAINATTAVAT PÄIVÄKOTINÄYTTELYT
Lainattavan näyttelyn laina-aika on noin
kolme viikkoa. Taidemuseon auto tuo näyttelyn ja siirtää sen seuraavaan päiväkotiin.
Päiväkodin henkilökunta huolehtii näyttelyn
ripustuksesta ja pakkaamisesta. Varaukset:
outi.dekker@ouka.fi

TAIDETTA JA TARINOITA – VEIJO HUKAN
AKVARELLIMAALAUS JA TAIDEKUVIA
Näyttely koostuu Veijo Hukan yhdestä
akvarellimaalauksesta ja kymmenestä laminoidusta, A4-kokoisesta taidekuvakopiosta.
Taidetta ja tarinoita –näyttelyn idea on toimia
keskustelun herättäjänä. Kuvien äärellä voi
lasten kanssa keskustella mm. ystävyydestä
ja toisen kunnioittamisesta, yksinäisyydestä,
kiusaamisesta. Toisaalta voi käsitellä isoja
teemoja, kuten avaruus, luonnonsuojelu ja
elämän synty maapallolla.
Oheiskansio sisältää vinkkejä kuva-aiheiden
käsittelyyn lasten kanssa. Myös taiteilija Veijo
Hukan omat tarinat maalauksista ovat kansiossa luettavina.
Akvarellimaalaus on ripustettava seinälle.
Maalauksen koko: korkeus 45 cm, leveys 82
cm. Laminoidut kuvat voi ottaa käteen tai heijastaa seinälle.

OTUKSET MAALLA, VEDESSÄ JA ILMASSA
-TAIDEKAAPPINÄYTTELY

KOSOSEN MUSIIKKIMATINEA –
MARKKU KOSOSEN MAALAUKSIA

Näyttelyn kuusi eläinaiheista maalausta ovat
esillä taidekaapissa. Maalauksissa esiintyvät
tutut eläinkunnan otukset koira, poro, kala ja
perhonen. Näyttelyn taiteilijoita ovat Markku
Kosonen, Pirkko Lepistö, Alina Ollikainen ja
Tarja Polari.

Näyttelyssä on Markku Kososen (1940 –
2013) viisi värikästä ja hauskaa maalausta. Kosonen oli tunnettu naivistimaalari, jonka taiteen lähtökohtana on usein musiikki.
Musiikkielämyksistä taiteen keinoin kertoo
myös tämä näyttely. Oheismateriaalina on
tunnelmaan sopivaa hanurimusiikkia cd-levyllä. Maalaukset ovat kooltaan 31 x 23, 55 x
79, 75 x 55, 42 x 59, 39 x 59 cm (korkeus
x leveys).

Taidekaappinäyttely on kätevä tapa esitellä
taidetta: maalaukset ovat valmiiksi ripustettuna kaappiin ja ne ovat sopivalla korkeudella lasten katsottaviksi. Kaapin syvyys noin 50
cm, leveys 130 cm, korkeus 85 cm.

POHJOIS-POHJANMAAN MUSEO
Sijainti: Ainolanpolku 1
Lisätiedot: www.oulunluuppi.fi
Hinta: Oulun taidemuseoon on päiväkotiryhmille vapaa pääsy. Opastukset ja työpajat
laskutetaan erillisen hinnaston mukaan. Katso
lisätietoa museon tarjonnasta nettisivuilta:
http://www.ouka.fi/oulu/ppm/paivakoditja-koulut
Ilmoitathan vierailustasi etukäteen:
info.PPM@ouka.fi | puh. 044 703 7161
Päiväkotien yhteyshenkilöt:
Museolehtori Arja Keskitalo
arja.h.keskitalo@ouka.fi | puh. 044 7037159
Perusnäyttelyt
Koiramäki-osasto
Vaihtuvat näyttelyt: http://www.ouka.fi/
oulu/ppm/vaihtuvat-nayttelyt
Museo koristellaan jälleen jouluiseen asuun.
Esillä on myös jättijoulukalenteri sekä nukkekoti joulukalenterina – KOPin talon pienoismalli
25.11.2014 alkaen.
Päiväkodeille lainattavat pienoisnäyttelyt
Näin sitä leikkiä leikittiin – perinneleikkiviikko
päiväkodeille
Museolaukku
Näistä tietoa museon nettisivuilla: http://www.
ouka.fi/oulu/ppm/paivakodit
Eläinten jäljillä museossa -oppimispolku
johdattaa lapset museon perusnäyttelyssä
esiintyvien eläinten luokse. Oppaan johdolla

käydään läpi ihmisten ja eläinten yhteistä kulttuurihistoriaa. Kerrotaan, miten eläimet liittyvät ihmisten elämään saaliina, hyötyeläiminä
ja lemmikkeinä. Miten suhteemme eläimiin on
muuttunut? Miten eläimiä on kuvattu saduissa,
runoissa, loruissa tai lauluissa? Mitä eläinsuojelu on?
Lapsella on jo perustietoja Suomen eläinlajeista, olivatpa ne sitten petoeläimiä, tuotantoeläimiä tai lemmikkejä. Kierros on vuorovaikutteinen siten, että lapset pääsevät kertomaan
omia eläinkokemuksiaan, tuntemiensa eläinten
nimiä, tekemisiä jne. Omia kokemuksia yhdistämällä ja sopivasti uutta tietoa saamalla
kierros vahvistaa lapsen oppimisen iloa. Kierros
on tarkoitettu pienryhmille.
Eläinten jäljillä museossa –kierrosten alkamisajankohdasta ja varausmahdollisuuksista tiedotetaan tarkemmin kesälomien jälkeen.

TIEDEKESKUS TIETOMAA
Sijainti: Nahkatehtaankatu 6
Lisätiedot: www.oulunluuppi.fi
Hinta: Alle 6-vuotiaat ilmaiseksi. 6-15–vuotiaiden ryhmälippu 7 euroa/lapsi. Ryhmän
koko vähintään 10 lasta. Päiväkotiryhmissä 1
aikuinen ilmaiseksi/7 maksavaa lasta. Yleislippu sisältää näyttelyt, jättielokuvan ja tähtitiede-esityksen.
Ryhmävaraukset ja tiedustelut puhelimitse numeroon 08 5584 1340. Ryhmävarauksen voi
tehdä myös osoitteessa: www.tietomaa.fi/ryhmät/koulut/ryhmavaraukset.
Päiväkotien yhteyshenkilö: Harri Häll
harri.hall@ouka.fi | puh. 044 703 1348
Näyttelyt: Useita toiminnallisia teemanäyttelyitä. Tulossa meriaiheinen näyttely syyskaudella 2014.

Jättielokuva: Sea
Rex: Matka esihistorialliseen maailmaan. Tietomaan
uusitun digitaalisen 3D-teatterin
ensimmäinen jättielokuva. Elokuva
kertoo jurakauden vedenalaisesta maailmasta
mahtavine eläimineen. Kesto noin 40 minuuttia. Erillislippuja jättielokuvaan syyskaudesta
2014.
Tähtitiede-esitys: Avaruuden 7 ihmettä
Ryhmälippu 6-15–vuotiaille 2 euroa/lapsi.
Ryhmäkoko vähintään 10 lasta.

VUODEN TAITEILIJA
Uppo-Nalle duo tai trio ja Vega Välitalo
(Vuoden taiteilija 2014)
Uppo-Nalle -kirjan runot on sävelletty dramatisoiduksi konsertiksi. Elina Karjalaisen eläimelliset hahmot (rooliasut ja kuvat) liikuttaa, leikittää
ja laulattaa (naurattaa) kaikkia lapsenmielisiä.
Näiden laulujen videot ovat tuttuja PikkuKakkosesta (2009-2014)
- kesto 40 min.
- hinta duo (250) tai trio (300 - alv 0%)
- ryhmäkoko mielellään alle 100
- laulujen sanat ja tekstianalyysit kotisivuilla
sekä linkki varauskalenteriin, vko 37-39
- toiveena 4 konserttia päivässä (2 eri
paikassa)
- Matti Riekki (Laulava Lintukoira, laulu sekä
kosketin- ja rytmisoittimet)
- Vega Välitalo (Uppo-Nalle, kontrabasso sekä
liikutus ja leikitys)
+ Kati Hyvönen (Rohkea Reeta, laulu, viulu ja
laulatus)

Vega Välitalo (Vuoden taiteilija 2014)
0445563333
vega.valitalo@gmail.com
lyra.fi
Sadesäällä likoan / hellesäällä hikoan /
sellaista on elämä / likoa ja hikeä
Vuoden 2015 konserteista voi kysellä jo nyt
(Kaleva sekä Kanteletar juhlavuodet).
Vuoden taiteilija 2014 (OULU)
Vega Välitalo
Lapinpöllönkuja 9
90540 OULU
044 5563333
041 4353333

